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1. Till protokollförare valdes Lisa de Haan. Genomgång av föregående protokoll av
ordförande Rebecka Gustafsson.
2. Guldkantskassan
Kassör Fredrik Lundquist, 770512-4118, meddelar att det just nu finns 1689 kr på kontot. De
senaste utgifterna är
- 3000 kr till lekmaterial utomhus till Planeten
- 1275 kr för årskurs 1-3 för skridskoåkning på Kockums
- 1500 kr för inköp av lego till Solen
- 4200 kr för föreläsningen ”Föräldraskap, jäkelskap och harmoni”
- 800 kr i avgift för bg-kontot.
Vid förra mötet tog kassör Fredrik upp att det utgår en avgift på 800 kr/år för kontot i Sparbanken
Skåne, vilket innebär att föräldraföreningen går miste om en stor summa pengar som inte går till
barnen. Föräldraföreningen har nu fått erbjudande från SEB om en förmånlig lösning som innebär
att föräldraföreningen inte betalar någon avgift. Föräldraföreningen beslutar enhälligt att Fredrik
ordnar byte av bank inför höstterminen 2017, samt undersöker om bg-numret kan behållas.
Det diskuteras om att ansluta det nya kontot till swish, vilket kostar 500 kr/år och som skulle
innebära bättre möjlighet till smidigare betalning till guldkantskassan. Föräldraföreningen beslutar
att prova swish under kommande läsår.
Guldkantskassan är till för att sätta guldkant på elevernas tid på skolan och är tänkt att gynna flera
årskurser. Diskussion förs kring namnbyte av guldkantskassan eftersom det kan bli förvirrande då
även den peng som samlas in per klass vid tex vernissager och uppvisningar heter guldkantskassa,
men där pengarna enbart går till den enskilda klassen. Alla får spåna på ett nytt namn, samt en mer
styrd plan över vad föräldraföreningens guldantspengar kan/bör användas till.
3. Ansökningar till guldkantskassan
- Pluto A+B för buss till utflykt i Skrylle 18/5 – beviljas med 500 kr.
- 4 A+B ansöker om klasspeng för avslutningsfika – avslås, men beviljas om de gör det till ett
pedagogiskt tillfälle och bakar tillsammans med eleverna.
- Galaxen fritids för indköp av lego samt trådlös BT-högtalare – beviljas med 500 kr.
De beviljade beloppen är något lägre än vanligt då större belopp inte täcks av saldot på kontot.
Då det är rörigt, både för pedagoger och föräldraföreningen, med de olika typer av peng
pedagogerna kan söka, samt att summorna är olika för de olika ansökningarna beslutar
föräldraföreningen att det ska finnas en peng att söka och att det är samma summa för alla

årskurser/termin. Pedagogerna har möjlighet att söka 400 kr/termin alternativt 800 kr/läsår. Ny
ansökningslapp tas fram inför höstterminen.
4. Nya föräldraföreningslappen
Den nya lappen om föräldraföreningens insamling till guldkantskassan har skickats till Kia för
vidare distribution till föräldrar via mail och v-klass efter sommaren, inför höstterminen. Ska
uppdateras med det nya swishnumret.
5. Överblivna kläder
Även denna terminen kommer föräldraföreningen se till att överblivna kläder läggs fram under
några dagar innan sommarlovet. Väntar svar från Karin Jacobsson om Staffanstorps Kemtvätt kan
tänka sig att tvätta dem även denna terminen. Ett officiellt tack ska läggas ut på v-klass, gärna med
en bild på de tvättade kläderna.
6. Punkter från andra föräldrar
Inga synpunkter eller frågor har inkommit.
7. Övrigt
Hur har det gått med städning av toaletterna på Månen? Diskussion kring hur det ser ut på
toaletterna på övriga avdelningar. Vissa barn håller sig hela dagen för att det tycker det är äckliga
toaletter.
Finns det lokal att hyra i skolan för tex klassdisco eftersom det inte går att hyra matsalen längre?
Hur ser det ut med paviljongerna vad gäller ventilation och arbetsmiljö?
8. Att ta med till skolrådet
Ovanstående tre punkter.
9. Mötet avslutades
Föräldraföreningens möte avslutades och skolrådet tog vid med Kia på ordförandeposten.
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